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RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

 

110. 
VÝPIS Z USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané 10.09.2013 

 

R/1551/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací 
dokumentaci a realizaci akce: "Dodávka a instalace VOIP ústředny, VOIP telefonů včetně 
zajištění servisních služeb" v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem  
č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  zveřejnění této veřejné zakázky na úřední desce městského úřadu a na internetových stránkách 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 

1.3.  složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, 

1.4.  provedení veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (správa veřejných 
zakázek) a následným využitím elektronické aukční síně ke konání soutěžního kola (e-aukce), 

1.5.  vedoucího odboru informatiky jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu OI 

2.1.1.  zajistit přípravu veřejné zakázky a její realizaci v navržených termínech, 
 

Termín: 25.10.2013 
 

2.1.2.  zajistit činnost hodnotící komise k 01.10.2013. 
 

Termín: 01.10.2013 
 

R/1552/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   odvo lává  

1.1.  ke dni 10.09.2013 plné moci, které byly schváleny usneseními č. R/1944/2009 - 92. RM 
z 03.08.2009, R/72/2011 - 6. RM z 25.1.2011, R/122/2012 z 07.02.2012, R/221/2012 - 52. RM 
z 06.03.2012, R/1338/2013 - 102. RM z 04.06.2013. 

 

R/1553/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  podání žádosti Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem o dotaci z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na provoz noclehárny v roce 2013, 

2 .   souh las í  

2.1.  v případě kladného vyřízení žádosti o dotaci s přijetím finančních prostředků v roce 2013 na účet 
města Dvůr Králové nad Labem, jako zřizovatele příjemce dotace, a s jejich převedením na účet 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem. 
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R/1554/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zápis č. 8 sociální komise RM z 04.09.2013, 

2 .   souh las í  

2.1.  s přijetím finančního příspěvku ve výši 95.000 Kč od obce Nemojov, za účelem umístění ******** 
*******, ****** ***** ******* **, do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem, 

3 .   schva lu je  

3.1.  umístění ******** *******, **** **********, ***** ******* ** * ****** ***********, **** **********, ***** *** 
****** ******* ***, 544 01 Dvůr Králové nad Labem do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře 
Králové nad Labem, 

3.2.  smlouvu č. ŠKS/SMDO-2013/1070  o poskytnutí finančního příspěvku s obcí Nemojov, Nemojov 
13, 544 61 Nemojov, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

4 .   uk ládá  
4.1.  vedoucí ŠKS 

4.1.1.  předložit smlouvu dle bodu 3.2. tohoto usnesení starostce města k podpisu, 
 

Termín: 01.10.2013 
 

4.2.  vedoucímu RAF 
4.2.1.  zahrnout částku 95.000 Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 

Termín: 20.11.2013 
 

R/1555/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Domu dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem, 
Spojených národů 1620, na realizaci projektu "Dvorská Jednička" z rozpočtu Ministerstva  
kultury ČR. 

 

R/1556/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  změnu výše sazeb, dle přílohy č. 1, za pronájem nebytových prostor Hankova domu, městského 
kulturního zařízení, u nájemních smluv uzavíraných od 16.09.2013. Pro případ tvrdosti výše ceny 
a vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel organizace výši nájemného poměrně snížit 
(např. pro neziskové organizace, školy, sociální služby, humanitární akce apod.) Takto snížené 
nájemné však nesmí být nižší než provozní náklady na nebytový prostor. 

 

R/1557/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989 na pojištění majetku města Dvůr Králové nad Labem ve 
smyslu dodatku č. 13 (navržený rozsah pojištění majetku města pro další pojistné období do 
19.09.2014), 

1.2.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení dodatek č. 13 k pojistné smlouvě  
č. 5830851989 (ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-13) na pojištění majetku města s Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21 a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1.  předložit starostce města k podpisu dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 5830851989  
(ES č. RAF/POJI-2008/0559-D-13) na pojištění majetku města v souladu s bodem 1.2. 
tohoto usnesení. 

 
Termín: 17.09.2013 
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R/1558/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, zveřejnění výzvy k předložení nabídky, okruh 
navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: "Oprava střechy ZŠ Žireč - druhá 
etapa", v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem  
č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

1.2.  vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, 

1.3.  složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků 
v předloženém znění, 

2 .   rozhodu je  

2.1.  že při této veřejné zakázce bude k hodnocení využita e-aukce v elektronickém systému E-ZAK, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, 
Termín: 29.11.2013 

 
3.1.2.  zajistit, aby členové hodnotící komise (případně náhradníci za členy komise) zahájili svoji 

činnost prvním jednáním dne 24.09.2013, 
 

Termín: 24.09.2013 
3.2.  vedoucímu RAF 

3.2.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města na rok 2014. 
 

Termín: 31.10.2013 
 

R/1559/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   ruš í  

1.1.  část svého usnesení R/1505 - 4.1 a 5.1.1/2013 - 108. Rada města Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   schva lu je  

2.1.  dohodu o provedení stavebních úprav č. RIM/DOHO - 0863/2013 se Sdružením ozdravoven 
a léčeben okresu Trutnov a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM 

3.1.1.  předložit dohodu o provedení stavebních úprav starostce města k podpisu. 
 

Termín: 20.09.2013 
 

R/1560/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  výsledek veřejné zakázky na akci: "Oprava mostu Jana Palacha ve Dvoře Králové nad  
Labem - I. etapa" v souladu s článkem 4, bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad 
Labem č. 10/2012 - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, 

2 .   doporuču je  

2.1.  znovu zveřejnit zadání veřejné zakázky na akci: "Oprava mostu Jana Palacha ve Dvoře Králové 
nad Labem - I. etapa", 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1.  zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města na rok 2014. 
 

Termín: 20.12.2013 
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R/1561/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   bere  na  vědom í 

1.1.  zprávu TSm o zrušení výběrového řízení "Pokládka asfaltobetonových směsí na místních 
komunikacích ve Dvoře Králové nad Labem" vyhodnoceného 19.07.2013 a informaci o vypsání 
nového VŘ, 

2 .   doporuču je  

2.1.  řediteli TSm vybrat nejvhodnější nabídku nově zadané veřejné zakázky malého rozsahu na 
pokládku asfaltobetonových směsí na místních komunikacích ve Dvoře Králové nad Labem, 
kterou byla hodnotící komisí určena nabídka společnosti REKOM Nový Bydžov, a. s., Mělník - 
Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, s nabídkovou cenou (dle aritmetického průměru jednotlivých 
cen za jednotlivé směsi) 344,85 Kč bez DPH/m2. 

 

R/1562/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   doporuču je  

1.1.  řediteli TSm vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky zadané zjednodušeným 
podlimitním řízením na Zefektivnění nakládání s odpady, kterou byla hodnotící komisí určena 
nabídka společnosti KOBIT, spol. s r. o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, s nabídkovou cenou 
bez DPH 2.849.000 Kč. 

 

R/1563/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 32 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 
cenu 5 Kč/m2/rok, tj. za roční nájemné 160 Kč Miloši Khýrovi, trvale bytem ********* ***, *** ** **** 
******* *** *****, 

1.2.  nájemní smlouvu č. RIM/NAJE-2013/989 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit nájemní smlouvu dle bodu 1.2. starostce města k podpisu. 
Termín: 12.10.2013 

 

R/1564/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 122 v čp. 400 ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 5.075 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 122 v čp. 400 Švehlova ulice, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 20.09.2013 

 

R/1565/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  způsob úhrady dlužného nájemného ve výši 10.996 Kč navýšeného o 8 % tj. o 880 Kč za byt  
č. 61 v domě čp. 2902 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem formou 8 měsíčních 
splátek po 1.485 Kč manželům Lence a Zdeňku Nieveltovi, *** ******* ****** *** ****, **** ******* *** 
*****,  pod podmínkou ztráty výhody splátek při prodlení s měsíční splátkou s tím, že první 
splátka bude uhrazena v září 2013, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami RIM/DOHO-2013/0988 
s manžely Lenkou a Zdeňkem Nieveltem, *** ******* ****** *** ****,  **** ******* *** ***** a pověřuje 
starostku města jejím podpisem, 
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2.   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  předložit dohodu o uznání dluhu a způsobu úhrady dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostce 
města k podpisu. 

 
Termín: 20.09.2013 

 

R/1566/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   vyh lašu je  

1.1.  výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 
kterého se mohou zúčastnit pouze osoby způsobilé k právním úkonům, tedy fyzické osoby starší 
18 let, s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, za 
předpokladu, že nejsou dlužníky města ani příspěvkových organizací zřízených městem a zaplatí 
kauci v plné výši uvedené u jednotlivých bytových jednotek, a to nejpozději v den podání své 
nabídky a které uvedou pravdivé údaje, jinak budou z výběrového řízení vyloučeny, 

1.2.  prodej volné bytové jednotky č. 1902/42  v čp. 1902, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2263 v rozsahu 
494/7737 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
614.264 Kč, 

1.3.  prodej volné bytové jednotky č. 1068/11 v čp. 1068, nábřeží Benešovo, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a na st. p. č. 1338 v rozsahu 536/1999 k celku, formou 
obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 742.797 Kč, 

1.4.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/12 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č.  2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 522/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 573.217 Kč,   

1.5.  prodej volné bytové jednotky č. 1988/32 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 508/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 558.629 Kč, 

1.6.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/13 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 224/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 231.374 Kč, 

1.7.  prodej volné bytové jednotky č. 1985/31 v čp. 1984, 1985 v ul. Roháčova, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2338, č. 2339 a p. p. č. 4829 
v rozsahu 607/7314 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 755.005 Kč, 

1.8.  prodej volné bytové jednotky č. 1987/13 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, 2347, 2348 v rozsahu 
203/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou 
cenu 212.057 Kč, 

1.9.  prodej volné bytové jednotky č. 2300/32 v čp. 2300 v ul. Leoše Janáčka, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 3406 v rozsahu 8469/46184 
k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální nabídkovou cenu 
1.139.724 Kč, 

1.10.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/33 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 457/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 499.868 Kč, 

1.11.  prodej volné bytové jednotky č. 1989/42 v čp. 1987, 1988, 1989 nábřeží Benešovo, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č. 2346, č. 2347, č. 2348 
v rozsahu 464/17416 k celku, formou obálkové metody ve smyslu přílohy č. 2, za minimální 
nabídkovou cenu 507.163 Kč, 

2 .   schva lu je  

2.1.  složení komise pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komise ve složení Jan Bém, Petr 
Krejcar, Elena Mocová (náhradníci Dušan Kubica, Petr Vojtěch, Iva Škopová), 
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3.   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  zveřejnit podmínky výběrových řízení na jednotlivé volné bytové jednotky na úřední desce 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 
Termín: 20.09.2013 

 

R/1567/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 132 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt 
bez předběžného určení za min. cenu 4.444 Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) 
dle Pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 132 v čp. 400, Švehlova ulice, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jiří Janeček (náhradník Jaroslava Hiltscherová) 
a Helena Mojiková (náhradník Renata Pospíšilová), 

2 .   uk ládá  
2.1.  vedoucí RIM-EMM 

2.1.1.  zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu dle 
bodu 1.1. tohoto usnesení. 

 
Termín: 20.09.2013 

 

R/1568/2013 - 110. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   neschva lu je  

1.1.  změnu Dohody o přičlenění honebních pozemků z 05.02.2003 ve smyslu navýšení úplaty  
z 15 Kč/ha a 10 Kč/ha dle typu pozemků  na jednotnou úplatu 20 Kč/ha,    

2 .   schva lu je  

2.1.  změnu Dohody o přičlenění honebních pozemků dodatkem č. RIM/OSTA-2013/0995 - D - 1 ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. k celkové částce za úplatu 
připočítávat sazbu DPH dle platné legislativy,  

2.2.  Dodatek č. RIM/OSTA-2013/0995 - D - 1 k Dohodě o přičlenění honebních pozemků  
z 05.02.2003, uzavřené s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 
Hradec Králové, obsahující obligatorní náležitosti dle bodu 2.1. tohoto usnesení a pověřuje 
starostku města jeho podpisem, 

3 .   uk ládá  
3.1.  vedoucí RIM-EMM 

3.1.1.  předložit dodatek k dohodě o přičlenění honebních pozemků dle bodu 2.2. starostce města 
k podpisu. 

 
Termín: 01.10.2013 

 
 
 
 

 
 

 
 

Edita Vaňková v. r. 
starostka města 

  
  

Jan Bém v. r. 
místostarosta 

 


